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No dia 19 de junho de 2013 a diretora de Currículos da Educação Básica do Ministério 

da Educação e professora Jaqueline Moll esteve presente na sede da Faculdade de Educação 

da Urgs para um dialogo sobre educação integral. Moll inicia sua fala apresentando dados 

correspondentes ao censo escolar do ano de 2012 e afirma que no ano de 2013 já são 48.131 

escolas que aderiram ao Programa Mais Educação, atendendo a 6.000.00 de alunos em 62 % 

dos municípios brasileiros.   

A professora coloca a importância da continuidade das propostas que o presente 

governo propõe, pois o Programa Mais Educação não será vitalício, mas objetiva que a sua 

indução a educação integral perpetue através do tempo. Também na questão política ela fala 

sobre a atual disputa em relação ao valor do PIB direcionado a Educação, 10 % está destinado 

a educação, porém a luta é que este seja para o setor público. 

Moll contempla o assunto da universalidade da educação integral e diz que este 

aspecto torna-se impossível, pois o Brasil é um país heterogêneo e o Programa Mais Educação 

induz que cada município constitua sua autonomia em relação às práticas do programa. O 

presente desafio é converter a escola em um ambiente educador, onde existe o dialogo entre 

o currículo formal e a educação integral. Neste sentido a professora fala sobre a importância 

de trazer a família para a escola, propondo uma interlocução entre todos os espaços que os 

alunos transitam. 

Outro ponto importante que Moll traz é os sujeitos que o programa atende, ela pontua 

que este não foi criado para atendimento a todos os alunos da Educação Básica e sim para 

crianças em situações de exclusão e pobreza, sem políticas universais. 

Em suma, o dialogo foi produtivo, pois além de abordar questões objetivas do 

Programa Mais Educação Moll trouxe considerações e dados que estão ocorrendo no 

Ministério da Educação. 


